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Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r.

ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmi

say rlar. Konu ilgili her türlü aç klama, ba vurular n ve sonuçlar n duyurulmas ,

Ba kanl n nternet sayfas nda yap r.

Yüksekö retim Kurulu Ba kanl

 06539, Bilkent/Çankaya/ANKARA

YÖK nternet Adresi: http://www.yok.gov.tr/

http://www.yok.gov.tr/web/oyp

YÖK leti im Merkezi Telefon Numaras : 444 8 965

http://www.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/web/oyp
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1-GENEL B LG LER, TEMEL LKE VE KURALLAR

retim Üyesi Yeti tirme Program na li kin Usul ve Esaslar, 2547 say

Yüksekö retim Kanununun 10 uncu maddesi, Yüksekö retim Kurumlar  Ö retim

Elemanlar n Kadrolar  Hakk nda 78 Say  Kanun Hükmünde Kararnamenin Merkezi S nav

ba kl  Ek 8. Maddesi, Y  Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddesi ve Ö retim

Üyesi D ndaki Ö retim Eleman  Kadrolar na Naklen veya Aç ktan Atamalarda Uygulanacak

Merkezi S nav ile Giri  S navlar na li kin Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmelik

hükümlerine dayan larak haz rlanm r.

Bu k lavuz, ÖYP’ye ba vuru, ba vurular n de erlendirilmesi ve yerle tirme

lemlerinin esaslar yla, yurt içi yabanc  dil e itimi, yurt d  yabanc  dil e itimi ve lisansüstü

itime yerle tirme i lemleri ile lisansüstü e itimden sonra mecburi hizmet’in yerine

getirilmesine ili kin tüm hususlar  kapsamaktad r.

2-BA VURU

2-1-BA VURU LEM

a) Ba vuru yap lmas

Adaylar, YÖK’ün resmi internet sitesinde (www.yok.gov.tr)  ilan  edilen  ÖYP

ara rma görevlisi kadrolar na ba vurular , söz konusu internet sitesi üzerinden

beyan usulüne göre yapar. ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na yerle tirmeler YÖK

taraf ndan ÖYP puan  esas al narak merkezi sistemle yap r.

b) Ba vurular n nas l yap laca n belirlenmesi

Her y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na bu

program çerçevesinde atama yap lacak kadro izin say lar  belirlenir. Atama yap lacak

ara rma görevlisi kadro izinlerinin yüksekö retim kurumlar na da

Yüksekö retim Kurulunca yap r. Yüksekö retim kurumlar  ÖYP kapsam nda atamak

istedikleri ara rma görevlisi kadrolar  ile ba vuracak adaylarda aranacak lisans veya

lisansüstü mezuniyet alanlar na ili kin özel artlar  belirleyip YÖK’e bildirir. YÖK

atama yap lacak ÖYP ara rma görevlisi kadrolar  kendi resmi internet sitesinde

ilan eder.

http://www.yok.gov.tr
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c) Ba vurular n yap lmas

ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na ba vurular a da belirtilen linkten

yap lmaktad r.

https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG

lgili linke ilk defa girecek olan ÖYP ara rma görevlileri üye ol butonunu t klayarak

sisteme üye olmal r.

Üye ol butonunu t klayan ÖYP ara rma görevlileri kar lar na ç kacak a daki

ekran  TC kimlik bilgileri, ad, soyad, do um tarihi, baba ad , anne ad , e posta adresi

bilgilerini sisteme girdikten sonra aktivasyon kodu gönder butonuna t klayacaklard r.

Bu butona bast ktan sonra ilgili aktivasyon kodu sistem taraf ndan ba vuru yapan

ki inin sistemde belirtti i mail adresine gönderilmektedir. Bu aktivasyon kodunu

aktivasyon kodu alan na yazan ba vuru sahibi kay t ol butonunu t klayarak sisteme

kayd  gerçekle tirecektir.

https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG
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Sisteme kay t olan ÖYP ara rma görevlilerinin kullan ifreleri sisteme giri te

belirttikleri mail adreslerine gönderilmektedir. Bu ifre ve TC kimlik numaralar yla

sisteme giri  yapan ara rma görevlilerine a daki ekranlar aç lacakt r. ÖYP

ara rma görevlileri bu ekranlarda kendilerine ait E itim ve S nav Bilgileri (Ales

Bilgileri ve varsa Yabanc  Dil S nav Bilgileri) doldurarak sisteme kay t edecektir.

ÖYP ile ilgili tüm i lerde her türlü yanl  beyan n sorumlulu u adaylara aittir.

“ÖYP lemleri” menüsü alt nda “Ba vuru” seçene i ile i lem ba lat r. (Resim-1)

Resim-1

lem ba lat ld ktan sonra Resim-2 ekran  aç r.

Resim-2

Ekranda “BA VURU LEM  BA LAT” butonuna t kland kta sonra ba vuru i lemi
ba lat r ve Lisans Bilgileri ekran  aç r. (Resim-3)

Resim-3
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Resim-3 ekran nda lisans bilgileri girilir. “Birim Seçiniz” butonu ile mezun oldu unuz
lisans birimi seçilir. E er aç lan birim ekran nda aranan birim bulunamaz ise aç lan ekranda
sadece üniversite seçilir, ekran kapat r.

“Di er Alan” k sm na mezun olunan birim bilgisi manüel olarak girilir.

Resim-4

Lisans bilgileri kaydedildikten sonra sa  altta bulunan leri-- >” butonu aktif olur ve
“Yüksek Lisans Bilgileri” ekran  aç r. (Resim-5)

Resim-5
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Yüksek lisans bilgileri zorunlu bir alan de ildir. Bu ekran iste e ba  olarak “Atla” butonu
ile geçilebilir. Gerekli i lemler yap ld ktan sonra leri-- >” butonu ile “S nav Bilgileri”
ekran  aç r. (Resim-6)

Resim-6

Uygulamaya üye olurken TC kimlik numaras  girilmesi zorunludur. TC Kimlik numaras
bulunmayan K br s Uyruklu adaylar için ALES’e girerken ÖSYM farkl  bir s nav numaras
vermektedir. Bu durumdaki adaylar n üyelik formunda ÖSYM no bilgisini de girmeleri
gerekmektedir.

Bu adaylar için S nav Bilgileri ekran nda “TC Kimlik” ve “YU Kimlik” seçenekleri gelir.
Örne in Ales’e ÖSYM no ile giren adaylar n “YU Kimlik” seçene ini seçmeleri ve daha
sonra “Ales Puan Sorgula/Güncelle” butonuna basmalar  gerekmektedir.

nav bilgileri ekran nda s ras yla Ales, Yabanc  Dil S nav  ve Lisans Not Ortalamas  Bilgileri
girilir.  Ales bilgileri girilirken “Ales’ten Muaf m” seçene i ile ALES puan  70 olarak
de erlendirmeye al nacakt r.

Aday n Ales sonucu varsa Y l – Dönem ve Puan türü seçilmesi gerekir. Ales bilgileri
girildikten sonra sol altta leri>>” butonuna t klan r ve “Yabanc  Dil” sekmesi aç r.
(Resim-7)
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Resim-7

Yabanc  Dil S nav bilgileri girilirken Yabanc  Dil ( ng, Alm, Fran vb), Yabanc  Dil S nav
(ÜDS, KPDS, YDS) ve Yabanc  Dil S nav Y /Dönemi seçilir. “Sorgula/Güncelle” butonu
ile ÖSYM’den Yabanc  Dil S nav Sonucu al r.

er YDS, KPDS ve ÜDS d nda ba ka bir s nav sonucu varsa Yabanc  Dil ( ng, Alm, Fran
vb),  Yabanc  Dil  S nav  (Toefl,  IELTS  vb),  Yabanc  Dil  S nav  Y  seçilir  ve “E de erlik
Tablosu” butonu yard yla s nav sonuç bilgileri girilir.

Bilgiler girildikten sonra sol altta bulunan leri>>” butonu ile “Lisans Not Ortalamas ”
sekmesi aç r. (Resim-8)

Resim-8
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Lisans not ortalamas  sekmesi bilgi giri i için 2 seçenek sunar.

1. “100’lük Not Giri i” bilgisi elle girildikten sonra “Not Ekle” butonu ile giri ,
2. “4’lük & 5’lik Not Giri i” butonu ile giri .

Önemli Not: Adaylar n mezun olduklar  üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4’lük
veya 5’lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmas nda, Yüksekö retim Kurulu Karar yla
belirlenen 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine e de erlili i tablosunu esas
almalar  gerekmektedir.

Sa  altta bulunan leri  --  >” butonu bu sekmede ekranda görünür. “Kaydet” butonuna
kland ktan sonra leri-- >” butonu aktif olur.

ÖYP kapsam nda ara rma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazand  halde göreve
ba lamayanlar, göreve ba lad ktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sa lamak
amac yla yanl  beyan vererek atamas  yap lmayanlar ile halen ÖYP ara rma görevlisi
kadrosunda bulunanlar n yeniden ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na ba vurmalar
halinde ÖYP puanlar  1 y l süreyle % 10 oran nda dü ürülür ve “Öyp Puan Aç klama”
etiketinde bu uyar  görünür.

Bilgiler girildikten sonra ileri butonuyla “S nav Bilgileri Onay” ekran  aç r. (Resim-9)

Resim-9

ÖYP sisteminde bilgiler beyana dayal  olarak al nd ndan, adaylar n verdikleri bilgilerin
do rulu unu onaylamalar  gerekmektedir. Onay ekran nda E itim ve S nav Bilgileri
mevcuttur. Bu ekran ayn  zamanda özet ekran olarak da dü ünülebilir.

“Bilgilerimi Onayl yorum” seçene i ile “Kaydet” butonu aktif olur. “Bilgilerimi
Onayl yorum” butonun seçimine ba  olarak leri-- >” butonu aktif veya pasif olur.
Bilgiler onayland ktan sonra ileri butonu ile “Tercihler” ekran  aç r. (Resim-10)
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Resim-10

Tercihler ekran nda “Öyp Bilgi” etiketinde E itim ve S nav bilgileri k sa olarak gösterilir.
Tercihler bu bilgiye göre yap r.

lan Bul” butonu ile Resim-11 ekran  aç r.

Resim-11

Aç lan ekranda ilan numaras  girilir.

lan numaras  girildikten sonra ilan bilgisi altta listelenir. lan numaras n do ru girilmesi
gerekir aksi durumda hatal  ilan numaras  uyar  al r. Listeye gelen ilan n, aday n e itim
bilgisine uygun olup olmad na dikkat edilmesi gerekir. E er ilan, aday n e itim bilgisine
uygun de ilse k rm  uyar  olarak ekrana yans r.

Bu uyar  sadece kullan  uyar r ve tercih yapmas na engel olmaz.
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lan “Seç ve Aktar” butonu ile ya da listelenen ilan üzerine çift t klayarak Tercihler ekran na
eklenir. (Resim-12)

Resim-12

Adaylar en fazla 10 tercih yapabilir. Tercih 1 hizas nda “Ekle” butonuna t klanarak Tercih 2
aç r. (Resim-13)

Resim-13

Di er tercih i lemleri de bu ekilde yap r.

Tercih i lemleri tamamland ktan sonra mutlaka “Kaydet” butonuna t klanmas  gerekir.
Kaydet butonuna t klanmazsa tercihler kaydedilemez ve “Biti ” ekran na geçilmesi sistem
taraf ndan engellenir.

Tercihler kaydedildikten sonra “Ba vurumu Tamamla” butonu  ile  Biti  ekran  aç r.
(Resim-14)
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Resim-14

Biti  ekran na ula an adaylar i lemini tamamlam  demektir. Bilgilerini eksik gören adaylar
“Onay kald r ve tercihlere geri dön” butonu ile tercihler ekran na geçebilirler.

“Tercihler” ekran nda da eksiklik varsa ekranda geri butonu ile “S nav Bilgileri Onay”
ekran na geçebilirler. Ancak bu durumda aday n tercihleri silinecek ve sistem taraf ndan
uyar lacakt r.

Tüm ekranlarda geçerli olan ana kural “Kaydet” ve leri” butonlar  seçmektir.
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2-2-DE ERLEND RME ve ATAMA

(1) Adaylar, YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilen ÖYP ara rma görevlisi

kadrolar na ba vurular , söz konusu internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapar.

ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na yerle tirmeler YÖK taraf ndan ÖYP puan  esas al narak

merkezi sistemle yap r.

            Ö retim Üyesi Yeti tirme Program na ara rma görevlisi olmak üzere

ba vuran adaylar ya da program gere ince bir ÖYP üniversitesine lisansüstü e itim görmek

amac yla ba vuran ÖYP ara rma görevlileri için, lisans genel not ortalamas n %25’i ile

Akademik Personel ve Lisansüstü E itimi Giri  S nav nda (ALES) ilgili alanda al nan puan n

% 60’  ve varsa yabanc  dil puan n %15’i al narak bir ÖYP puan  hesaplanmakta ve

adaylar n yerle tirilmeleri Ba kanl zca merkezi sistemle ÖYP puanlar  esas al narak

gerçekle tirilmektedir.

(2) lan edilen kadrolara yerle tirilen adaylar n beyanlar n do rulu unun kontrolü

ilgili yüksekö retim kurumunca yap r. ÖYP ara rma görevlilerinin atanmalar  2547 say

Kanun’un 33. maddesi uyar nca; Yabanc  dil puan  50’nin alt nda olanlar için bir y l, yabanc

dil puan  50-64 puan olanlar için ise iki y l süreyle yap r. Yanl  beyanda bulundu u halde

atamas  yap lan ara rma görevlileriyle ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk atamay  yapan

yüksekö retim kurumu yetkililerine aittir.
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(3) ÖYP kapsam nda ara rma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazand  halde

göreve ba lamayanlar, göreve ba lad ktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sa lamak

amac yla yanl  beyan vererek atamas  yap lmayanlar ile halen ÖYP ara rma görevlisi

kadrosunda bulunanlar n yeniden ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na ba vurmalar  halinde

ÖYP puanlar  1 y l süreyle % 10 oran nda dü ürülür.

2-3-YURT  YABANCI D L E

(1) Yabanc  dil puan  65’in alt nda olan ÖYP ara rma görevlileri ÖYP puanlar  ve

tercihleri esas al narak merkezi yerle tirme sistemi ile Yüksekö retim Kurulunun

belirledi i yurtiçindeki yüksekö retim kurumlar na alt  ay süreyle dil e itimi almak

üzere yerle tirilir.

(2) ÖYP ara rma görevlileri, e itim süresi boyunca yabanc  dil e itimi veren

yüksekö retim kurumlar nda 2547 say  Kanunun 39. maddesi uyar nca

görevlendirilirler.

(3) ÖYP ara rma görevlilerinin yurtiçi yabanc  dil e itimine kat lmalar  ve devam

etmeleri zorunludur. Dil e itimine kat lmayanlar n veya yeterli dil puan  alm  olsalar

dahi dil e itimine devam etmeyenlerin kadro ile ili ikleri kesilir.

(4) Yurtiçindeki alt  ayl k yabanc  dil e itimini tamamlayan ÖYP ara rma görevlileri,

kadrolar n bulundu u yüksekö retim kurumlar na dönerler. Ancak ÖYP ara rma

görevlisi olarak atand  tarihten itibaren; yabanc  dil puan  halen 50’nin alt nda olan

ara rma görevlilerinin bir y n sonunda, yabanc  dil puan  65’in alt nda olan

ara rma görevlilerinin ise iki y n sonunda kadrolar  ile ili ikleri kesilir.

(5) Yabanc  Dil S nav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP ara rma görevlileri, istekleri

halinde yabanc  dil e itimi için en fazla alt  ay süreyle yurtd na gönderilir. Ara rma

görevlilerinin yurt d nda dil e itimi almalar na ili kin artlar YÖK Yürütme

Kurulunca belirlenir.
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2-4-L SANSÜSTÜ E M YERLE RME

(1) ÖYP’ye ö retim üyesi yeti tirmek amac yla kat lmak isteyen yüksekö retim

kurumlar , lisansüstü e itim verebilecekleri anabilim dallar , bu anabilim

dallar ndaki ö retim üyesi say lar , e itim ö retim ve ara rma altyap lar ,

ÖYP d  lisansüstü ö renci say  ve ÖYP kapsam nda lisansüstü e itim vermeyi

planlad klar  ara rma görevlisi say lar  YÖK’e bildirir.

(2) YÖK Yürütme Kurulu karar  ile ÖYP kapsam nda desteklenecek lisansüstü

programlar ile kontenjanlar  belirlenir.

(3) Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Belirlenen kontenjanlara ba vuracak adaylarda aranacak asgari artlar (mezuniyet

alan , ALES ve yabanc  dil) Yüksekö retim kurumlar nca belirlenir.

(5) Lisansüstü e itim kontenjanlar na yerle tirmeler adaylar n ÖYP puan  esas

al narak YÖK taraf ndan merkezi sistemle gerçekle tirilir.
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*Özel yetenek s nav yla lisansüstü e itime ö renci kabul eden anabilim dallar  için ise ilgili

Yüksekö retim Kurumunca özel yetenek s nav  yap r. De erlendirme ve yerle tirme

adaylar n ÖYP Puan n % 75’i ve ilgili Yüksekö retim Kurumunca yap lan Özel Yetenek

nav n % 25’i hesaplanarak yap r.

(6) Yabanc  Dil S nav puan  65 ve üzeri olan ÖYP ara rma görevlileri, YÖK

taraf ndan yerle tirildikleri ÖYP lisansüstü programlar na kay t yapt rd ktan sonra,

YÖK Yürütme Kurulu karar  ile 2547 say  Kanunun 35. maddesi uyar nca ilgili

yüksekö retim kurumlar nda görevlendirilirler.

Ancak ÖYP kapsam nda atanan ve yabanc  dil puan  65 ve üzeri olan ara rma görevlileri;

(a) Yüksek lisans e itimlerini atand klar  yüksekö retim kurumlar nda alabilirler.

(b) Doktora e itimi için, ilgili anabilim dal n ÖYP kapsam na al p al namayaca ,

kurulu  tarihinden itibaren 10 y l geçmeyen Yüksekö retim Kurumlar  için, YÖK

Yürütme Kurulunca karar verilir. Di er Yüksekö retim Kurumlar  kendi kadrolar na

atanan ara rma görevlilerini YÖK Yürütme Kurulu karar  gerekmeksizin doktora

itimine ba latabilirler.

Ayr ca; ÖYP ara rma görevlisi olarak atanmadan önce bir ba ka yüksekö retim

kurumunda atand  anabilim dal na/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin

bu lisansüstü programlara devam edip edemeyecekleri yüksekö retim kurumlar n

takdirindedir.

(7) Atand  tarihte veya yurtiçi yabanc  dil e itimi sonunda, Yabanc  dil puan  65 ve

üzeri olan ÖYP ara rma görevlilerinin, iki yar l içinde Yüksekö retim Kurulu

Ba kanl n belirledi i lisansüstü e itim programlar ndan birine ba lamamalar

durumunda kadrolar  ile ili ikleri kesilir.

(8) ÖYP kapsam nda atanm  olup, atanma tarihinden önce YÖK Yürütme Kurulunca

belirlenen lisansüstü e itim kontenjanlar  d nda ba ka bir yüksekö retim kurumu

ve/veya bölümde lisansüstü e itime ba lam  ara rma görevlilerine ayn  yerde
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lisansüstü e itim yapt rmak isteyen yüksekö retim kurumlar n kontenjan

talepleri, YÖK Yürütme Kurulunca bireysel olarak de erlendirilir.

(9) ÖYP kapsam nda atanm  olup, atanma tarihinden sonra YÖK Yürütme

Kurulunca belirlenen lisansüstü e itim kontenjanlar  d nda ba ka bir

yüksekö retim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü e itime ba lam  ara rma

görevlilerine ayn  yerde lisansüstü e itim yapt rmak isteyen yüksekö retim

kurumlar n kontenjan talepleri de erlendirmeye al nmaz.

(10) retim üyesi yetersizli i nedeniyle aç lamayan lisansüstü e itim programlar nda

ÖYP kapsam nda ara rma görevlisi yeti tirilmesine YÖK Yürütme Kurulunca

karar verilir.

(11)Halen bir devlet yüksekö retim kurumunda lisansüstü (yüksek lisans, doktora,

bütünle ik doktora) e itimine devam eden ÖYP ara rma görevlilerinin devam

ettikleri yüksekö retim kurumu/bölüm/anabilim dal  Yüksekö retim Kurulu karar

ile ilan edilen ÖYP kapsam nda lisansüstü e itim yapabilecek yüksekö retim

kurumlar  aras nda yer al yorsa, bu anabilim dal na yerle en ara rma görevlileri

bu yüksekö retim kurumuna tahsis edilen lisansüstü e itim kontenjanlar  d nda

tutulur.

Yüksekö retim kurumunun bu durumdaki ara rma görevlileri için kontenjan

talep etmesine gerek yoktur.

(12)ÖYP kapsam nda yüksek lisans e itimini tamamlayan ara rma görevlilerinin

doktora e itimlerine bir ba ka yerde devam etmelerine yüksekö retim kurumunun

teklifi üzerine YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.

(13) ÖYP Ara rma Görevlilerinin atand klar  anabilim dal nda lisansüstü e itim

yapmalar  esast r. Ayn  bölümde olmak kayd yla atand klar  anabilim dal

ndaki bir anabilim dal nda lisansüstü e itim yapt rmak yüksekö retim

kurumunun takdirindedir.
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Ancak, bölüm de ikli i yüksekö retim kurumunun teklifi ve YÖK Yürütme

Kurul Karar  ile yap labilir.

(14)ÖYP kapsam nda atanan ara rma görevlileri, lisansüstü e itim yapt klar

yüksekö retim kurumunun ilgili kararlar na uymakla yükümlüdür.

3- Ö REN M SÜRES

ÖYP ara rma görevlilerinin ö renim süreleri Lisansüstü E itim ve Ö retim Yönetmeli i’nde

belirlenen normal ö renim süreleridir.

An lan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ek süre ve bilimsel haz rl k boyunca ÖYP

kapsam nda verilen desteklerden yararlan lamaz.

4- MECBUR  H ZMET

(1) itim program na ba layan ÖYP ara rma görevlileri, kadrosunun bulundu u

üniversiteye kar  sorumlu olmak üzere, 2547 say  Kanunun 35 nci maddesi hükmü

çerçevesinde bir mecburi hizmet sözle mesi imzalar.

(2) Belirtilen süreler içinde çal malar  tamamlayamayan veya programa devam etmek

istemeyen ÖYP ara rma görevlilerine mecburi hizmet sözle mesi maddeleri

uygulan r.

5- YURTDI I DESTEKLER

ÖYP ara rma görevlileri, yüksek lisans e itimleri süresince en çok üç ay, doktora

itimleri süresince de en çok 12 ay yurt d nda bir üniversitede e itim-ö retimlerini

veya ara rmalar  sürdürebilirler.

5-1- Yüksek lisans e itimine devam edip, tez konusu belirlenmi  ÖYP ara rma

görevlileri burslu ara rmac  olarak tez konular  ile ilgili inceleme ve ara rma

yapmak üzere en çok 3 ay süre ile yurtd na gönderilebilmektedir.
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Yüksek lisans e itiminin tez a amas nda olanlara ili kin ba vuru artlar :

a) T.C. vatanda  olup, halen bir devlet yüksekö retim kurumunda ö retim görevlisi,

okutman veya ara rma görevlisi kadrosunda çal yor olmak,

b) Yüksek lisans ö rencisi olmak,

c) Yurtd ndaki bir yüksekö retim kurumundan alan  ile ilgili ara rma, inceleme

yapabilmesine imkan sunan bir kabul belgesi almak,

d) Çal mada kullan lacak yabanc  dili, ara rmay  yürütebilecek düzeyde bildi ini

son be  y l içinde ald  ÜDS, KPDS -en az 60 puan- veya uluslararas

de erlili i bulunan dil s nav sonuçlar  ile belgelendirmek (E itim dili ngilizce,

Almanca ve Frans zca d nda olan yüksekö retim kurumlar na veya ara rma

merkezlerine gönderilmede de erlendirmeyi Ö retim Üyesi ve Ara

Yeti tirme Kurulu yapar.)

e) Erkek adaylar için askerlikle ili i bulunmamak (Askerli i yapm , tecil edilmi

veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

5-2- 2547 say  Kanunun 33/a maddesine göre atanm , Doktora derslerini

tamamlayarak Yeterlik s nav  geçmi  ve halen tez a amas nda olan ÖYP ara rma

görevlileri doktora tez konular  ile ilgili inceleme ve ara rma yapmak üzere en çok 1

l süre ile yurtd na gönderilebilmektedir.

Doktora e itiminin tez a amas nda olanlara ili kin ba vuru artlar :

a) T.C. vatanda  olup, halen bir devlet yüksekö retim kurumunda 2547 say

Kanunun 33/a maddesine göre ara rma görevlisi olarak çal yor olmak,

b) Doktora derslerini tamamlam , yeterlik s nav  geçmi  ve halen tez a amas nda

olmak,

c) Ba vuru tarihi itibariyle, son dört y l içinde doktora program na ba lam  olmak,

d) Yurtd ndaki bir yüksekö retim kurumundan veya ara rma merkezinden

“Misafir Ara rmac ” veya dengi bir statüde kabul almak,

e) Çal mada kullan lacak yabanc  dili, ara rmay  yürütebilecek düzeyde bildi ini

son be  y l içinde ald  ÜDS, KPDS -en az 65 puan- veya Uluslararas

de erlili i bulunan dil s nav sonuçlar  ile belgelendirmek (E itim dili ngilizce,
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Almanca ve Frans zca d nda olan yüksekö retim kurumlar na veya ara rma

merkezlerine gönderilmede de erlendirmeyi Ö retim Üyesi ve Ara

Yeti tirme Kurulu yapar)

f) Erkek adaylar için askerlikle ili kisi bulunmamak (Askerli i yapm , tecil edilmi

veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

“Ö retim Üyesi ve Ara rmac  Yeti tirilmesi Amac yla Yurtd na Gönderilecek

retim Elemanlar na Sa lanacak Destekler le Di er Hususlara li kin Esas ve

Usuller”in tam metnine ve destek miktarlar na ula mak için Ba kanl z internet

sitesini ziyaret edebilirsiniz…
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6- ÖYP’DE SIKÇA SORULAN SORULAR

(1) Kadrolar nas l belirleniyor?

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda, o y l için atanacak ara rma görevlilerinin say lar

belirlenir. Belirlenen say  YÖK Yürütme Kurulunda üniversitelere da r ve hangi alanlarda

retim üyesi yeti tirilmesine ihtiyaç duyduklar na ili kin üniversitelerden talepler al r.

Al nan talepler önce YÖK-ÖYP komisyonunda daha sonra YÖK Yürütme Kurulu’nda

de erlendirilir.

(2) Ba vurular nereye ve nas l yap yor?

Yürütme Kurulu’nda belirlenen alanlara ili kin kadrolar YÖK’ün resmi web sitesinde ilan

edilir ve Ba kanl z resmi web sitesi üzerinden ilan edilen kadrolara sistem üzerinden

beyana dayal  al nmaktad r.

(3) Yerle tirme i lemi nas l olur?

Ba vurusu al nan adaylar tercihleri göz önüne al narak ÖYP puanlar na göre merkezi sistemle

yerle tirilir.

(4) ÖYP ara rma görevlisi kadrolar  y lda kaç defa ilan edilmektedir?

ÖYP ara rma görevlisi kadrolar  y lda en az iki kere ilan edilmektedir.

(5) Yedek atamas  var m r?

Merkezi yerle tirme yap ld ndan, yedek atamas  yap lmamaktad r.
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(6) Atanmaya hak kazand m imdi ne yapaca m?

lan edilen kadrolara yerle tirilen adaylar n beyanlar n do rulu unun kontrolü

yerle tirildi i yüksekö retim kurumunca yap r. Yanl  beyanda bulundu u halde atamas

yap lan ara rma görevlileriyle ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk atamay  yapan

yüksekö retim kurumu yetkililerine aittir.

(7) Atamam kaç y ll k yap yor?

ÖYP ara rma görevlilerinin atanmalar  2547 say  Kanun’un 33. maddesi uyar nca;

Yabanc  dil puan  50’nin alt nda olanlar için bir y l, yabanc  dil puan  50-64 puan olanlar için

ise iki y l süreyle yap r.

(8) Vazgeçme, istifa gibi durumlarda tekrar ba vuru yapabilir miyim?

Tekrar ba vuru yapmak mümkündür.

Ancak, ÖYP kapsam nda ara rma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazand  halde

göreve ba lamayanlar, göreve ba lad ktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sa lamak

amac yla yanl  beyan vererek atamas  yap lmayanlar ile halen ÖYP ara rma görevlisi

kadrosunda bulunanlar n yeniden ÖYP ara rma görevlisi kadrolar na ba vurmalar  halinde

ÖYP puanlar  1 y l süreyle % 10 oran nda dü ürülür.

(9) Öyp Puan  nas l hesaplan r?

retim Üyesi Yeti tirme Program na ara rma görevlisi olarak atanmak üzere ba vuran

adaylar n ya da program gere ince bir ÖYP yüksekö retim kurumuna lisansüstü e itim

retim görmek amac yla ba vuran ÖYP ara rma görevlilerinin lisans genel not

ortalamas n %25’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü E itimi Giri  S nav nda (ALES)

ilgili alanda al nan puan n%60’  ve varsa yabanc  dil puan n %15’i al narak hesaplan r.

Ayr ca ÖYP puan  en son girilen ALES ve Yabanc  Dil S nav sonuçlar na göre

güncellenebilir.

(10) Kimler lisansüstü e itime ba vurabilir?

ÖYP Ara rma Görevlisinin yabanc  dil puan  65’in üzerinde ise ya da dil e itiminin

sonunda 65’i geçmi  ise; Yüksekö retim Kurulu taraf ndan belirlenen ÖYP Lisansüstü e itim

kontenjanlar na ba vurabilir. Yerle tirmeler ise yine ÖYP puanlar na göre yap r.
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(11) Lisansüstü e itim yap lacak yerler nas l belirleniyor?

ÖYP’ye ö retim üyesi yeti tirmek amac yla kat lmak isteyen yüksekö retim kurumlar ,

lisansüstü e itim verebilecekleri anabilim dallar , bu anabilim dallar ndaki ö retim üyesi

say lar , e itim ö retim ve ara rma altyap lar , ÖYP d  lisansüstü ö renci say  ve

ÖYP kapsam nda lisansüstü e itim vermeyi planlad klar  ara rma görevlisi say lar  YÖK’e

bildirir.

YÖK Yürütme Kurulu karar  ile ÖYP kapsam nda desteklenecek lisansüstü programlar ile

kontenjanlar  belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde

ilan edilir.

(12) Lisansüstü e itime nas l ba vurulur?

Lisansüstü e itim kontenjanlar na yerle tirmeler adaylar n ÖYP puan  esas al narak YÖK

taraf ndan merkezi sistemle gerçekle tirilir.

(13) 35. maddeyle görevlendirmek zorunda m m?

Yabanc  Dil S nav puan  65 ve üzeri olan ÖYP ara rma görevlileri, YÖK taraf ndan ilan

edilen ÖYP lisansüstü programlar na, lisansüstü ö renci olarak kay t yapt rd ktan sonra, YÖK

Yürütme Kurulu karar  ilgili yüksekö retim kurumlar nda 2547 say  Kanun'un 35. maddesi

uyar nca görevlendirilmek zorundad r.

(14) Atand m anabilim dal  ile lisansüstü e itim yapt m anabilim dal n farkl

olmas  durumunda nas l bir yol izlenir?

       ÖYP Ara rma Görevlilerinin atand klar  anabilim dal nda lisansüstü e itim yapmalar

esast r.  Ayn  bölümde olmak kayd yla atand klar  anabilim dal  d ndaki bir anabilim dal nda

lisansüstü e itim yapt rmak yüksekö retim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm

de ikli i yüksekö retim kurumunun teklifi ve YÖK Yürütme Kurul Karar  ile yap labilir.

(15) Yabanc  Dillerin e de erlilik ve geçerlilik süreleri nas ld r?

      Yabanc  Dil e de erlilik ve geçerlilik sürelerine ili kin geni  bilgiye www.osym.gov.tr

adresinden ula labilir.

http://www.osym.gov.tr
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(16) Yurtiçi Yabanc  Dil E itimini nas l, ne zaman, ne kadar süreyle alabilirim?

ÖYP Ara rma Görevlisinin yabanc  dil puan  65’in alt nda ise, ÖYP puanlar  ve

tercihleri esas al narak Yüksekö retim Kurulu’nun belirledi i yurt içindeki yüksekö retim

kurumlar nda 6 aya kadar yabanc  dil e itimi verilir. Bu e itime kat lmak ve devam etmek

zorunludur.

Dil e itimine kat lmayanlar n veya yeterli dil puan  alm  olsalar dahi dil e itimine devam

etmeyenlerin kadro ile ili ikleri kesilir.

(17) 6 Ayl k Dil E itimi Süresince nas l görevlendirilece im? Maa  alabilecek

miyim?

ÖYP ara rma görevlileri, yurtiçi yabanc  dil e itim süresi boyunca yabanc  dil e itimi

veren yüksekö retim kurumlar nda 2547 say  Kanunun 39. maddesi uyar nca

görevlendirilirler. Maa  ise atama yap ld  tarih itibariyle hesaplan r ve dil e itimi süresince

kesilmez.

(18) ÖYP kapsam nda atand m, ancak daha önce ba ka bir yüksekö retim

kurumunda lisansüstü e itime devam ediyordum. imdi ne olacak?

       ÖYP kapsam nda atanm  olup, atanma tarihinden önce YÖK Yürütme Kurulunca

belirlenen lisansüstü e itim kontenjanlar  d nda ba ka bir yüksekö retim kurumu ve/veya

bölümde lisansüstü e itime ba lam  ara rma görevlilerine ayn  yerde lisansüstü e itim

yapt rmak isteyen yüksekö retim kurumlar n kontenjan talepleri, YÖK Yürütme Kurulunca

bireysel olarak de erlendirilir.

(19) Atanmadan önce devam edilen lisansüstü e itim program  YÖK’ün uygun

buldu u yerlerden biriyse?

       YÖK’ün uygun buldu u yerlerden birinde lisansüstü e itim yapan ara rma görevlileri

bu yüksekö retim kurumuna tahsis edilen lisansüstü e itim kontenjanlar  d nda tutulur.

        Yüksekö retim kurumunun bu durumdaki ara rma görevlileri için kontenjan talep

etmesine gerek yoktur.

        Ara rma görevlisinin kadrosunun bulundu u üniversite, Ba kanl za 2547 say

Kanun’un 35. maddesi uyar nca görevlendirme teklif eder.
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(20) Mecburi Hizmetimi nas l yerine getirmem gerekiyor?

       Lisansüstü e itimini ba ar yla tamamlayan ara rma görevlisi, kadrosunun bulundu u

üniversiteye geri döner ve mecburi hizmetini tamamlar. Mecburi hizmet mevcut hükümlere

göre yurtiçinde lisansüstü e itim yapt  üniversitede bulundu u süre kadar, yurtd nda ise

kald  sürenin 2 kat  kadard r.

(21) Mecburi Hizmetimi yerine getirmezsem ne olur?

Ara rma görevlisinin ili i kesilerek hakk nda Taahhütname ve Kefaletname Senedi

uyar nca i lem yap r.

(22) ÖYP ara rma görevlisi kadrosundan stifa edersem ne olur?

Ara rma görevlileri hakk nda imzalad klar  Taahhütname ve Kefaletname Senedi

uyar nca i lem yap r.

(23) Hangi durumlarda Taahhütname ve Kefaletname Senedi imzalan r?

Ara rma görevlileri, kadrolar n bulundu u üniversite d nda 3 aydan fazla

görevlendirmeleri halinde Taahhütname ve Kefaletname Senedi imzalar ve bu süreler

oran nda mecburi hizmetle yüklenir.

Ara rma görevlileri,

Ba ka bir üniversitede Dil E itimi al rsa,

Yüksek lisans ve / veya doktora e itimini ba ka bir üniversitede yaparsa,

3 aydan uzun süreli yurtd nda bulunursa

söz konusu senedi imzalar ve gere ini yerine getirmekle yükümlenir.

(24) Taahhütname ve Kefaletname Senedini kim imzalat r?

Taahhütname ve Kefaletname Senedini, ara rma görevlisinin kadrosunun bulundu u

üniversite imzalat r. (Bu senet ki i ile üniversitesi aras ndad r. YÖK senedin taraf  de ildir)
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(25) Hangi durumda kadrom ile ili im kesilir?

Yabanc  dil yeterlili i sa lamak için verilen sürelerde yeterli dil puan  alamayan

(ÖYP ara rma görevlilerinin atand klar  tarihten itibaren; Yabanc  dil puanlar  halen

50’nin alt nda ise bir y n sonunda, Yabanc  dil puanlar  65’in alt nda ise iki y n

sonunda)

Lisansüstü E itim ve Ö retim Yönetmeli i gere ince verilen ek süreler de dâhil olmak

üzere e itim-ö retim süresi içinde çal malar  tamamlayamayan,

ÖYP’ye devam etmek istemeyen,

Kadrosunun bulundu u yüksekö retim kurumunda görevine ba lamayan

Yabanc  dil puan  65 ve üzeri olan ÖYP ara rma görevlilerinin, iki yar l içinde

Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n belirledi i lisansüstü e itim programlar ndan

birine ba lamamalar  durumunda

Görevine ba lay p mecburi hizmet yükümlülü ünü yerine getirmeyen ÖYP ara rma

görevlilerinin
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